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BESTUURSVERSLAG OVER 2021

Vooraf

Voor u ligt de jaarrekening van de Stichting Hanasaneye. Met deze jaarrekening wordt een overzicht
gegeven worden van de doelstellingen en activiteiten van de Stichting. Tevens zal inzicht verschaft
worden in de werving en het beheer van de fondsen. 
Wij zijn zeer verheugd deze jaarrekening over 2021 te kunnen presenteren.
 
Het bestuur van de Stichting Hanasaneye,
 
H. Kraak, voorzitter
T.B.M. Keizer, secretaris / penningmeester
E.W. Mulder, bestuurslid

 
Juli 2022

Profiel van Stichting Hanasaneye

Al vele jaren werken wij op een uiterst plezierige manier samen met Mr. Napoleon Kapetja. Hij is een
medewerker van het Ministery Rural Water , Agriculture en Forestry in Opuwo. De Kunene Region in het
noorden van Namibië is de streek die hij in onderhoud heeft. Dat betekent, dat hij weet van wensen, die
de scholen en communities in die regio hebben. Als er een project gerealiseerd moet worden dan neemt
hij contact op met onze Stichting om te onderzoeken of het project haalbaar is.

Het uitgangspunt van onze stichting is : Samen Delen door samen te werken.
Het woord Hanasaneye verwijst hiernaar en komt uit de taal ( otjiherero ) van de Himba in het Noorden
van Namibië. 

Visie

Het is voor ons van groot belang dat jonge mensen zich realiseren, dat hun toekomst in hun eigen land
ligt. Zij hebben vaak een scherp oog voor nieuwe ontwikkelingen. Hebben kinderen goed onderwijs
kunnen volgen dan is de kans om te slagen als zelfstandig ondernemer groter.

Als eenmaal een ondernemer een inkomen heeft en zelfstandigheid verwerft dan kunnen zij bovendien
van elkaars diensten gebruik gaan maken en een netwerk opbouwen. Ook zij delen samen.
 
Als we een project starten dan wordt er vanuit wederzijds respect een samenwerking met de school en de
community opgestart, die zich kenmerkt door vertrouwen, vriendschap en gelijkwaardigheid. Een
dergelijke samenwerking heeft dan niet het karakter van hulp of afhankelijkheid, maar doet een groot
beroep op de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. 

Het lokale bedrijfsleven is ook geïnteresseerd in onze activiteiten; wij kopen de materialen, die wij nodig
hebben voor onze projecten, bij de plaatselijke bedrijven. Onze contacten met het bedrijfsleven en diverse
Ministeries zijn uiterst plezierig !
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Actueel beleid 

In het actuele beleid van Stichting Hanasaneye staan de volgende thema's centraal: 
 
De Stichting heeft contacten met de onderstaande organisaties :

College of Art (Windhoek), dit college verzorgt diverse opleidingen op het gebied van televisie, radio,
music en sound, design en media design.

Small and Medium Enterprices ( SMEs, Windhoek )
Zij verzorgen korte cursussen  voor het midden en klein bedrijf, zoals o.a. marketing en boekhouden.
SME is vooral actief met de begeleiding van de jonge ondernemers en niet met verstrekken van leningen.

Community Skills Development Centre ( Cosdec Opuwo )
Deze organisatie ondersteunt jongeren zonder werk en school drop outs.

Het afgelopen jaar zijn er intensieve contacten geweest met verschillende Ministeries in Opuwo en in
Windhoek, met als doel de gerealiseerde projecten onder hun aandacht te brengen om zodoende een
nog directer contact bij volgende projecten te laten ontstaan. 

Ook heeft de Stichting zich ten doel gesteld alle verdere handelingen te verrichten die het bovenstaande
mogelijk maken, daarmee verband houden of daartoe bevordelijk zouden kunnen zijn.

Werving van fondsen

De werving gebeurt op een kleinschalige maar effectieve en directe manier zoals met relaties, zowel privé
als zakelijk. Momenteel wordt gekeken of er contacten gelegd kunnen worden met instanties welke
ervaring hebben met fundraising. 
In de toekomst is het streven om enkele vaste donateurs te vinden welke middels periodieke donaties het
werk van de Stichting willen ondersteunen, waardoor de Stichting erop rekent om regelmatig incidentele
ondersteuningen te ontvangen.
 
Tevens zijn wij aan het onderzoeken of er een samenwerking kan gaan ontstaan met andere initiatieven
in Namibië, welke een vergelijkbare visie nastreven.

Beheer van fondsen

De fondsen worden beheerd door de Stichting Hanasaneye zelf. Er is een bankrekening bij de Triodos
Bank te Zeist nummer NL 48 TRIO 039.046.56.90. Deze bank is "the most sustainable bank of the world";

wij herkennen bij deze bank (zeer) onze uitgangspunten.
In gesprekken met hen hebben zij zeer enthousiast gereageerd over de visie van onze Stichting en
ondersteunen zij ook financieel onze activiteiten 

Een accountant stelt ieder jaar de jaarrekening van de Stichting Hanasaneye  samen, waardoor
transparantie ontstaat voor mensen of bedrijven, die geschonken hebben. Op onze website :
www.hanasaneye.com wordt deze jaarrekening gepubliseerd. 
De Belastingdienst heeft onze stichting de ANBI-status toegekend, waardoor giften geheel of gedeeltelijk
te verrekenen zijn met het belastbaar inkomen van een financial supporter. Van het Centraal Buro voor
Fondswerving hebben wij bericht gekregen, dat wij in aanmerking komen voor een lidmaatschap. De
aanmelding zijn wij aan het voorbereiden.

Rapport inzake de jaarrekening 2021             
van Stichting Hanasaneye, te Amersfoort             

             

- 3 -



Activiteiten

Door de Corona Pandemie zijn er geen directe plannen uitgevoerd, maar wel zijn wij begonnen met de
voorbereidingen voor een volgend Water en Sanitation Project  in de Kunene Region, waar de Himba en
Dimba communities leven.

Besteding van fondsen

De uitgaven zijn erop gericht om geplande projecten te kunnen realiseren, in voorbereiding en uitvoering.

Overige gegevens 

Op 19 februari 2010 is de Stichting Hanasaneye notarieel opgericht. Het bestuur bestaat op dit moment uit
Hendrik Kraak (voorzitter), Theo Keizer (secretaris/penningmeester)
en Evert Mulder (lid en Adviseur).
De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding beloning voor hun werkzaamheden en reizen op
eigen kosten naar Namibië. Bovendien zijn er enkele externe adviseurs, die het bestuur ondersteuen. 

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer : 321 688 62.
Het fiscale nummer van de Stichting is: 8220.63.426
Ons banknummer bij de Triodos Bank is : 39.04.65.690, tnv Stichting Hanasaneye te Amersfoort.
 
Contacten met Stichting Hanasaneye verlopen via het secretariaat, gevestigd
te Amersfoort, Bloemendalsestraat  53B, t.n.v. Hendrik Kraak, 
of via de email : share-together@hanasaneye.com, website: www.hanasaneye.com

Ondertekening jaarrekening

Juli 2022,

H. Kraak                                      T.B.M. Keizer                                          E.W. Mulder
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JAARREKENING 2021



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na bestemming van het saldo baten en lasten)

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen  (1) 6.552 1.273

 6.552 1.273

PASSIVA

Reserve en fondsen  (2)

Bestemmingsreserve Namibië 5.649 371

Kortlopende schulden  (3) 903 902

 6.552 1.273
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie
2021

€

Realisatie
2020

€

Baten  (4) 14.494 7.771

Lasten

Kosten werving  (5) 6.723 4.415

Kosten beheer en administratie

Overige lasten  (6) 2.286 2.036

Saldo voor financiële baten en lasten 5.485 1.320
Financiële baten en lasten  (7) -207 -248

Saldo 5.278 1.072
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten

De stichting staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel regio Gooi-, Eem- en
Flevoland onder nummer 32168862.

Continuïteitsveronderstelling

Gedurende het boekjaar 2020 zijn wij als Nederlandse en is de wereldwijde samenleving getroffen door
het coronavirus. Het effect van corona -in financiële zin- op onze stichting is gedurende het boekjaar
beperkt geweest. Wij hebben geen gebruik gemaakt van overheidssteunmaatregelen. Wij verwachten hier
met de kennis van nu -op het moment van opmaken van deze jaarrekening- ook geen gebruik van te
hoeven gaan maken. Het management heeft met in achtneming van vorengaande dan ook het
vertrouwen in het duurzaam voortzetten van de bedrijfsactiviteiten. De in de onderhavige jaarrekening
gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de
veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Vestigingsadres

De Stichting Hanasaneye is feitelijk gevestigd te Amersfoort en is gevestigd op Bloemendalsestraat 53 B
te Amersfoort.

Vrijstelling voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

De vennootschap maakt gebruik van de vrijstelling ingevolge artikel 360.104 van de Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijnen van de Jaarverslaggeving van organisaties zonder
winststreven (RJ640).

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten, tenzij anders wordt vermeld. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals
opgenomen in de desbetreffende paragrafen.
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 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet
worden afgelost.

 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten.
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze
betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening
wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of
worden ontvangen, dan wel betaald.

Kosten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de
doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd
of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar
waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden
met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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